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Driemaal voorkooprecht voor groen, 
betaalbaar en sociaal wonen
In november besliste de gemeenteraad voor de derde maal op rij om 
haar voorkooprecht uit te oefenen op een woning in het centrum 
van Overijse. Na het Groot Huys met het achterliggende park en de 
Camme (Waversesteenweg nr. 4 en 4a) en een aangrenzende woning 
(Stationsstraat nr. 7), wordt nu ook de woning op de Waversesteenweg 
nr. 6 eigendom van de gemeente. 

Daarmee geeft Overijse 2002-
N-VA dit onroerend erfgoed 
een toekomst, creëert ze 
sociale en betaalbare woon-
gelegenheid voor de (jonge) 
Overijsenaren en beschermt 
ze een groene zone in het cen-
trum van de gemeente. 

“Dankzij ons verantwoord en 
voorzichtig budgettair beleid 
zijn we erin geslaagd om een 
grootschalig bouwproject om 
te vormen tot een project waar 
sociaal wonen centraal staat. We behou-
den de leefbaarheid van het centrum en 
optimaliseren ze zelfs door de creatie 
van een vrij toegankelijke groene zone 

voor alle Overijsenaren”, besluit Jan De 
Broyer, eerste schepen en onder andere 
verantwoordelijk voor ruimtelijke orde-
ning en woon- en grondbeleid. 

Beste Overijsenaar

Onze gemeente heeft een sterk ver-
enigingsleven. Ik voel me hierbij sterk 
persoonlijk betrokken. Onze verenigin-
gen staan in voor het vrijetijdsaanbod 
voor jong en oud. Waar het kan steunt 
de gemeente hun activiteiten. De 
belangrijkste inzet komt echter van de 
honderden vrijwilligers die het aanbod 
organiseren. 

Als gemeente hebben we ondertussen 
een lange traditie van contacten met 
veel anderstalige inwoners. Dit gaat 
gepaard met een bovengemiddelde 
verhuizing van deze groep. De meeste 
van onze verenigingen gaan dapper de 
uitdaging aan om deze nieuwkomers op 
te vangen. De taal is vaak de uitdaging 
voor onze nieuwe inwoners. Als zwem-
clubtrainer heb ik dit schooljaar drie 
nieuwe anderstaligen mogen opvan-
gen in mijn groepje van negen. Ik ben 
positief verrast hoe snel ze Nederlands 
verstaan en spreken. 

Af en toe moeten we ons behelpen met 
een gemeenschappelijke tussentaal om 
een woord te leren of goede afspraken 
te maken. Maar hun dagelijkse aan-
wezigheid overtuigt mij om hen hierbij 
vooruit te helpen.

Het gemak waarmee deze anderstalige 
jonge zwemmers Nederlands leren, 
motiveert mij. Zoals ik lopen er in Over-
ijse tientallen trainers en vrijwilligers 
rond, die elk voor zich genieten van hun 
kleine sportieve en minder sportieve 
successen. Het mooiste wat er is, is 
dat mensen samenleven en zich thuis 
voelen.

Fijne feestdagen!

Joris  
Kelchtermans
voorzitter  
N-VA Overijse

Iedereen
welkom!

Zondag 21 januari 2018 - 11u
CC Den Blank – Overijse

N-VA Nieuwjaarsreceptie
Met Staatssecretaris voor 

N-VA Druivenstreek

migratie Theo Francken
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 Schepen van Woonbeleid Jan De Broyer: 
“We zorgen voor betaalbaar wonen en groene 
ruimte voor iedereen in het centrum.”

N-VA Overijse wenst 
u een gelukkig 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Overijse wenst u fijne feestdagen!
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IJse en Lane in goede handen
Om de waterkwaliteit en de watervoorraden in Europa veilig te stellen, moeten onze waterlopen voldoen aan 
de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW). Die richtlijn moet bovendien de gevolgen van overstromingen en 
perioden van droogte afzwakken. Om onze waterlopen aan de Europese richtlijn te laten voldoen riep het 
Vlaamse Gewest zo’n twintigtal gebieden tot speerpuntgebied uit, waaronder ook de IJse en Lane en hun zijlopen. 

Dit najaar gaf Overijse aan de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) groen licht voor drie belangrijke rioleringsprojecten die 
de waterkwaliteit van de IJse nog zullen verbeteren. De gemeente 
moet budget vrijmaken voor wanneer binnen een paar jaar de 
werken starten. 

Dat is mogelijk dankzij het voorzichtig budgettair beleid van 
deze meerderheid. Het betreft de (her)aanleg van de gescheiden 
afval- en regenwaterleidingen in het ‘oude’ centrum van Overijse, 
de Jean Tombeurstraat, de Alfons Moerenhoutstraat, de J. Bt. 
Dekeyserstraat en de Emile Carelsstraat. De werken zijn voorzien 
binnen een paar jaar.

Mooie vooruitzichten
Overijse kan ook een graantje meepikken van het LIFE Belini-
project. Dat is een project voor de waterlopen in het Dijle-
Zennebekken en Demerbekken. Voor Overijse betekent dit 
concreet de behandeling van het vervuild afspoelend regenwater 
van de autosnelweg E411. Dat water zorgt nu nog voor een ware 
plaag van vervuiling en rechtstreekse lozing voor Laan en IJse. 
Ook hier zijn er dus gunstige vooruitzichten.

N-VA Overijse laat Catalonië niet los
Op 11 september slaagden de Catalanen er voor het zesde jaar op rij in de grote massa op 
straat te brengen voor de viering van hun nationale feestdag. Meer dan een miljoen, op 
een totale bevolking van 7,5 miljoen, met een grote Vlaamse delegatie.

Op het referendum over onafhankelijkheid van 1 oktober vormden de Vlamingen – onder wie vier N-VA’ers uit Overijse – de 
grootste groep onder de internationale waarnemers. Zij waren er getuige van het schril contrast tussen geduldige Catalaanse 
burgers die urenlang buiten in de regen stonden te wachten om hun stem uit te brengen en de geweldpleging en vernielingen 
door de Spaanse politie. 900 slachtoffers van die baldadigheden werden verzorgd in ziekenhuizen. 

Opgeven staat niet op het programma van de Catalanen. Onder 
het motto “Kan Catalonië Europa redden?” kwamen ze op 7 
december met duizenden naar Brussel. Ze eisen vrijlating van 
hun politieke gevangenen en recht op vrije meningsuiting. 
Talrijke Vlaamse families verleenden gratis onderdak. 300 
Catalanen vonden een bed in Overijse en Huldenberg, 40 onder 
hen bij N-VA’ers. Bij een hapje en een tapje konden Catalanen 
en Vlamingen verbroederen in Terlanen, in Den Turf, ’t Klein 
Verzet en De Sportman. 
 
Op 21 december zijn er opnieuw parlementsverkiezingen in 
Catalonië, opgelegd door Madrid. Carles Puigdemont zal vanuit 
Brussel campagne voeren. Hijzelf echter zal zijn stem niet mogen 
uitbrengen… Lieve Van Landeghem zal bij die gelegenheid weer 
in Barcelona zijn als internationaal waarnemer. Wij duimen 
voor een vrij Catalonië en hopen dat op die dag de democratie zal zegevieren.

 Schepen van Milieu Jan De Broyer is blij 
met de inspanningen voor onze waterlopen.

  ‘Big Jump’ in Overijse
Om de aandacht te vestigen op de Europese Kaderrichtlijn  
Water, wordt jaarlijks op honderden Europese locaties de ‘Big 
Jump’ georganiseerd. In juli dit jaar werd voor die ‘Big Jump’ 
afgesproken aan het meer van Overijse-Genval. Ook schepen  
van Milieu Jan De Broyer was van de partij.

N-VAOverijse wenst  
u een prettige kerst!
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Ophaling roze zak vanaf 8 januari
Net voor de zomervakantie werd er op de raad van 
bestuur van Interrand een evaluatie gehouden rond 
de invoering van de roze zakken. “Allereerst stelden 
we vast dat de roze zakken een groot succes kennen”, 
vertelt schepen Joke Lenseclaes. 

Vele inwoners vinden de weg naar het recyclagepark, waar ze hun 
gevulde exemplaren gratis kunnen afgeven. Toch rees de vraag voor 
een ophaling aan huis. “Tijdens de evaluatievergadering hebben we 
de pro’s en contra’s afgewogen. Uiteindelijk hebben we beslist om de 
roze zakken vanaf 2018 elke zes weken aan huis op te halen. Duid 
de week van 8 januari alvast aan in je agenda, want dan volgt de 
eerste ophaling aan huis”, aldus Joke Lenseclaes.

Naar de laatste rechte lijn 
voor het atletiekpark
Na jaren op een versleten piste gelopen te hebben, is 
de meet eindelijk in zicht. De experten binnen het 
atletiek- en loopgebeuren gaven in het najaar hun 
laatste tips en opmerkingen. De architect kan nu 
de laatste aanpassingen maken voor een definitief 
ontwerp. 

Er komt een piste van 350 meter met sprinthelling, waar alle 
atletiekdisciplines beoefend kunnen worden, zoals kogelstoten, 
discuswerpen, speerwerpen, verspringen, hoogspringen en 
polsstokspringen. Er is ook een zone voorzien voor kracht- en 
stabilisatieoefeningen. De werken starten normaal gezien 
rond de paasvakantie. Als alles verloopt zoals gepland, zal 
het atletiekpark  klaar zijn tegen september-oktober. Ideaal, 
zodat de atleten bij het begin van het seizoen direct goed uit 
de startblokken kunnen vertrekken. De verbinding met de 
Zuidflank en het park Mariëndal bieden daarenboven uitgebreide 
trainingsmogelijkheden. Hiermee beschikt de hele omgeving 
over heel wat troeven voor de recreatieve of competitieve sporter, 
bovenop de natuur en rust die je er kan vinden.

Ken jij de mooimakers?
Bij Overijse2002-N-VA vinden we een nette en propere 
gemeente erg belangrijk. Er wordt daarom veel geïnvesteerd 
in werkuren om de openbare vuilnisbakken regelmatig 
leeg te maken. En toch ontvangen we geregeld foto’s van 
bekommerde inwoners, die propvolle vuilbakken of sluikstort 
tonen, onder andere naast de glasbollen. GAS-boetes en 
politie-interventies kunnen echter alleen bij ‘heterdaad’ of 
na intensief onderzoek een oplossing bieden, maar met wat 
burgerzin komen we verder.

“Onze aandacht 
voor zwerfvuil is 
daarom niet beperkt 
tot de zwerfvuildag, 
waaraan we met 
Overijse2002-
N-VA elk jaar 
deelnemen”, stelt 
gemeenteraadslid 
Stefan Vanderlinden. 
Recent lanceerden 
OVAM, Fost Plus 
en de Vereniging 
van Vlaamse Steden 
en Gemeenten 
de campagne 
‘Mooimakers’. Via de website 
www.mooimakers.be bestelde hij 
alvast een aantal gepersonaliseerde 
affiches. Bushokjes, glasbollen en de carpoolparking blijken 
kwetsbare punten en daarom hing hij bij wijze van kleine actie op 
deze gevoelige plaatsen Mooimakersaffiches op. 

 Gemeenteraadslid Stefan 
Vanderlinden hing alvast enkele 
gepersonaliseerde affiches op.

  Ken je zelf een plekje waar regelmatig afval achtergelaten wordt? 
Aarzel dan niet om dit te melden via het meldingsformulier op de 
website van de gemeente. Je kan je persoonlijke affiches maken 
via www.mooimakers.be. Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen een 
mooie buurt! En overtuig zoveel mogelijk anderen om mee te 
doen. Zwerfvuil is een zaak van ons allemaal!



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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